Den Haag, 9 mei 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgcommissie(s):

DEF
EU
FIN
I&W
J&V
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
dinsdag 14 mei 2019
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

32
3, 21, 22, 23, 24
16
3
3
32
32
18, 32

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Wet- en regelgeving
2.

Agendapunt:

Wijziging Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 12 april 2019
Wijziging Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet - 34352-162
Ter bespreking.
• Betreft een voorhangprocedure: de algemene maatregel van bestuur is
aan de Kamer overlegd tot en met 30 mei 2019. De voordracht voor de
vast te stellen maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan
op 31 mei 2019.

Voorstel:
Noot:

3.

Agendapunt:

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector
(Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19
december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het
Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie
(COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en
de Vereniging van de nationale organisaties van
visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten
Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende
werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit
2007 (PbEU 2016, L 25)

Zaak:

Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 17 april 2019
Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb.
2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december
2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de
landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie
van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties
van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten
Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in
de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU
2016, L 25) - 35194
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 5 juni 2019, om
14.00 uur.
J&V, I&W, EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
4.

Agendapunt:

Overzicht van diverse toezeggingen op het gebied van
arbeidsongeschiktheid

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 12 april 2019
Overzicht van diverse toezeggingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid 29544-895
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Arbeidsongeschiktheid.

Voorstel:

5.

6.

Agendapunt:

Nieuwe regeling en verruiming quotumjaar drie Aziatische horeca

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 15 april 2019
Nieuwe regeling en verruiming quotumjaar drie Aziatische horeca - 29544-910
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 26 juni 2019.

Agendapunt:

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 24 april 2019
Verzamelbrief pensioenonderwerpen - 32043-454
Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 6 juni 2019.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Computervredebreuk werkgeversaccount via werk.nl

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 3 mei 2019
Computervredebreuk werkgeversaccount via werk.nl - 2019Z09025
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 26 juni 2019.

Voorstel:

8.

Agendapunt:

Medewerking aan het onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de
toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016 bij de Wet Invoering Extra
Geboorteverlof

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 6 mei 2019
Medewerking aan het onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de
toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016 bij de Wet Invoering Extra
Geboorteverlof - 34967-18
Voortouw overdragen aan de commissie Financiën.

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Reactie op de brief van FNV, CNV en FWF inzake IAO verdrag
beëindiging geweld en intimidatie op de werkvloer

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 7 mei 2019
Reactie op de brief van FNV, CNV en FWF inzake IAO verdrag beëindiging
geweld en intimidatie op de werkvloer - 2019Z09077
Ter bespreking de vraag of de commissie kan instemmen met het verzoek van
het lid (Gijs) van Dijk (PvdA) om een schriftelijk overleg te voeren.

Voorstel:

Zaak:

10.

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
- 9 mei 2019
Verzoek om schriftelijk overleg over de reactie van de minister van SZW op de
brief van FNV, CNV en FWF inzake IOA verdrag beëindiging geweld en
intimidatie op de werkvloer - 2019Z09192
Ter bespreking.

Agendapunt:

Voortgang aanpak fraude inburgering

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 9 mei 2019
Voortgang aanpak fraude inburgering - 2019Z09190
Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering op 27 juni 2019.

Voorstel:

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
11.

Agendapunt:

Onderzoek gedragscode ongewenste omgangsvormen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 12 april 2019
Onderzoek gedragscode ongewenste omgangsvormen - 34843-35
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving op
20 juni 2019.

Voorstel:
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12.

Agendapunt:

Aanpassingen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 15 april 2019
Aanpassingen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 - 31311-215
Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

Voorstel:

13.

Agendapunt:

Versnelling instelling Commissie vergemakkelijk Toekomstige schadeafhandeling bij Beroepsziekten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 15 april 2019
Versnelling instelling Commissie vergemakkelijk Toekomstige schadeafhandeling bij Beroepsziekten - 25883-344
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Gijs van Dijk en Raemakers over
aanbieden van voorzieningen in natura voor kinderen in armoede
(Kamerstuk 24515-474)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 23 april 2019
Uitvoering van de motie van de leden Gijs van Dijk en Raemakers over
aanbieden van voorzieningen in natura voor kinderen in armoede (Kamerstuk
24515-474) - 24515-487
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en
schuldenbeleid.

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Informatie over toestaan inhouden in verband met het opzetten
certificering huisvesting Open Teelten en Glastuinbouw en betaling uit
pgb voor hulp uit sociaal netwerk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 25 april 2019
Informatie over toestaan inhouden in verband met het opzetten certificering
huisvesting Open Teelten en Glastuinbouw en betaling uit pgb voor hulp uit
sociaal netwerk - 29544-912
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving op
20 juni 2019.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Verzamelbrief Kinderopvang april 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 25 april 2019
Verzamelbrief Kinderopvang april 2019 - 31322-393
Agenderen voor het algemeen overleg Kinderopvang op 20 juni 2019.
FIN

Agendapunt:

Gemeentenieuws van SZW 2019-3

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 25 april 2019
Gemeentenieuws van SZW 2019-3 - 2019Z08694
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.

Voorstel:

17.

Voorstel:
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18.

Agendapunt:

Voortgang arbeidsgerelateerde zorg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 3 mei 2019
Voortgang arbeidsgerelateerde zorg - 25883-345
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving op
20 juni 2019.
VWS

Agendapunt:

Jaarverslag 2018 inspectie SZW

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T.
van Ark - 7 mei 2019
Jaarverslag 2018 inspectie SZW - 35000-XV-91
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving op
20 juni 2019.

Voorstel:

19.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
20.

Agendapunt:

Reactie op berichtgeving over de kwaliteit van arbeidsdeskundigen
van UWV

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 16 april 2019
Reactie op berichtgeving over de kwaliteit van arbeidsdeskundigen van UWV 26448-621
Betrokken bij het VAO Arbeidsongeschiktheid op 17 april 2019.

Voorstel:

Europese aangelegenheden
21.

Agendapunt:

Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid, 10 en 11 april 2019 te Boekarest, Roemenië

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 24 april 2019
Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal
Beleid, van 10 en 11 april 2019 te Boekarest, Roemenië - 21501-31-522
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 13 juni 2019 op 5 juni 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

22.

Agendapunt:

Herziening coördinatieverordening sociale zekerheid (EU verordening
883/2004)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees
- 24 april 2019
Herziening coördinatieverordening sociale zekerheid (EU verordening
883/2004) - 21501-31-523
Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 13 juni 2019 op 5 juni 2019.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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23.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad
Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 op 5 juni 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 9 mei 2019
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en
Sociaal Beleid van 13 juni 2019 op 5 juni 2019 - 2019Z09196
Ter bespreking de vraag of u het overleg met de minister van SZW op 5 juni
2019 in de vorm van een algemeen overleg of in de vorm van een schriftelijk
overleg wilt laten plaatsvinden.
• In de stafnotitie treft u achtergrondinformatie aan, die u bij uw
overwegingen kunt betrekken.
EU

Voorstel:

Noot:
Volgcommissie(s):

24.

Agendapunt:

EU-stafnotitie - Prioritair EU-voorstel "Efficiëntere besluitvorming op
het gebied van sociaal beleid: identificatie gebieden waar kan worden
overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid"

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 9 mei 2019
EU-stafnotitie - Prioritair EU-voorstel "Efficiëntere besluitvorming op het
gebied van sociaal beleid: identificatie gebieden waar kan worden overgestapt
op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid" - 2019Z09198
Ter bespreking de vraag op welke wijze u het prioritair EU-voorstel
"Efficiëntere besluitvorming op het gebied van sociaal beleid: identificatie
gebieden waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde
meerderheid" wilt behandelen.
• U wordt geadviseerd om het BNC-fiche af te wachten (verwacht in de week
van 20 mei 2019) en deze te agenderen voor het algemeen overleg op 5
juni 2019 over de Raad WSB op 13 juni 2019.
• In de stafnotitie treft u enige achtergrondinformatie aan, die u bij uw
overwegingen kunt betrekken.
EU

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Brieven van overige bewindspersonen
25.

Agendapunt:

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring
verdragen - 35000-V-65

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 april 2019
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen 35000-V-65
Ter informatie.

Voorstel:

Overig
26.

Agendapunt:
Voorstel:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (stand van zaken per 9 mei 2019)
Ter informatie.
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
Plenaire debatten
1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het
lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker
(VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)

6

3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het
lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen
(aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december
2018)
5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
(aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van
Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd
door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door
het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de
arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66),
bij de RvW van 23 april 2019)
Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over het haperende herstel
van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW
van 19 april 2018)
2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd
door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
3. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting
willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij
de RvW van 4 september 2018)
4. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven
airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober
2018)
5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in
dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij
de RvW van 4 december 2018)
6. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online
supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW
van 18 december 2018)
7. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met
een beperking (aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW
van 18 december 2018)
8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving
(aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari
2019)
9. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering
(aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5
maart 2019)
10. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor
export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door
het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
11. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van
Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De
Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
12. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode
letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28
maart 2019)
13. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote
kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de
RvW van 4 april 2019)
VAO's/VSO's
-
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27.

Agendapunt:
Voorstel:

28.

Agendapunt:
Voorstel:

29.

Agendapunt:
Voorstel:

Zaak:
Voorstel:

30.

Agendapunt:
Voorstel:

Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg
Ter informatie.
• NO Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het
nabestaandenpensioen (34996) - 27 mei 2019, 13.00-16.00 uur
• AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
• AO Integratie - 5 juni 2019, 14.00-18.00 uur
• AO Pensioenonderwerpen - 6 juni 2019, 10.00-14.00 uur
• WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 - 12 juni 2019,
13.00-16.00 uur
• AO Kinderopvang - 20 juni 2019, 10.00-13.00 uur
• AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 20 juni 2019, 14.00-18.00 uur
• AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
• AO Inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
• AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00

Ongeplande algemeen overleggen
Ter informatie (klik voor agenda op AO).
• AO Arbeid en zorg
• AO Armoede- en schuldenbeleid
• AO Participatiewet
• AO SUWI-onderwerpen

Voorstel invulling rapporteurschap Jaarverslag SZW 2018
• Ter bespreking de vraag of de commissie in kan stemmen met het voorstel
van de rapporteurs Aartsen (VVD) en Renkema (GroenLinks) om over drie
thema's uit het Jaarverslag 2018 te rapporteren: (1) kwaliteit Jaarverslag
2018, (2) het inburgeringsstelsel en (3) Inspectie SZW.
Noot:
• In de notitie treft u aan de voorgestelde aanpak, uitwerking en fasering bij
de rapportage;
• In de week van 3 juni zullen de rapporteurs de bevindingen en
spreekteksten aan de commissie presenteren.
Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 9 mei 2019
Stafnotitie - Jaarverslag SZW 2018 - 2019Z09200
Ter informatie.

Uitkomst email-inventarisatie en -instemming - Challenges
Accountability Hack
Namens de commissie SZW zijn (via een e-mailprocedure) de volgende
challenges in het kader van de Accountability Hack naar de commissie
Financiën doorgeleid:
1. Samenloop van regelingen en voorzieningen
2. De hoogte van een living wage
3. Maatschappelijke inzet
4. Fraude bij het UWV
5. Vacatures in het onderwijs
Nadat de commissie Financiën de ingediende voorstellen van alle
commissies op haalbaarheid heeft beoordeeld zal zij vervolgens nader
berichten over de twee challenges die zullen worden geselecteeerd voor de
Accountability Hack op 4 oktober 2019.
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31.

Agendapunt:
Voorstel:

32.

Agendapunt:

Onderzoek toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 door
rapporteurs Inzicht in Kwaliteit

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 25
maart 2019
Onderzoek toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 door rapporteurs
Inzicht in Kwaliteit - 2019Z05778
Ter informatie.
• De leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) zijn voor de commissie
Financiën rapporteurs van de operatie Inzicht in Kwaliteit over een
onderzoek naar de naleving van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016
(CW 2016). Artikel 3.1 van de CW 2016 houdt in het kort in dat
beleidsvoorstellen die naar de Kamer gaan voorzien moeten zijn van een
toelichting op de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid.
• De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is een van de vijf casussen
die door de rapporteurs zijn geselecteerd. Hiervoor zullen enkele leden
van de commissie SZW worden geinterviewd.
VWS, OCW, DEF, SZW

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

33.

Agendapunt:

Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens
delegatie van Duitse Bondsdag, om gesprek met vaste commissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 20-22 mei 2019

Zaak:

Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL) te Den Haag
- 23 april 2019
Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens delegatie van
Duitse Bondsdag, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid d.d. 20-22 mei 2019 - 2019Z08481
Ter bespreking.
• Uitkomst email-inventarisatie: De volgende leden hebben zich aangemeld
voor deelname aan dit gesprek: Omtzigt (CDA) (voorzitter), Van der Linde
(VVD) en Van Rooijen (50PLUS),

Voorstel:
Noot:

34.

Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing VNG en
Divosa over bijstandsvordering op 19 juni 2019, 10.00-11.00 uur
Ter bespreking.
• De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD)
en Renkema (GroenLinks).

Agendapunt:

Stafnotitie - Afronding kennisthema schulden

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 9 mei 2019
Stafnotitie - Afronding kennisthema schulden - 2019Z09199
Instemmen met het voorstel van de voorbereidingsgroep schulden.
De voorbereidingsgroep schulden stelt voor om:
1) een eindverslag over het kennisthema schulden op te stellen en de
staatssecretaris van SZW te verzoeken om een reactie op dit eindverslag;
2) de reactie van de staatssecretaris van SZW te agenderen voor een
algemeen overleg schulden (te houden voor het herfstreces).

Voorstel:
Noot:

Rondvraag

Geen agendapunten
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Ad-hoc besluitvorming

Geen agendapunten

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2018A05357
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